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Метою дисципліни «Теоретико-прикладні засади й актуальні проблеми 

розвитку служби в органах публічної влади » для підготовки докторів 

філософії є набуття знань, умінь та навичок у сфері функціонування і 

розвитку механізмів публічної служби, оволодіння універсальними 

навичками дослідника, зокрема презентації результатів власного наукового 

дослідження, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, підготовки та проведення навчальних занять (педагогічної 

діяльності), управління науковими проектами та/або написання пропозицій 

на фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної 

власності тощо. 

В результаті опанування програми фахової дисципліни аспірант має 

отримати: 

 знання теоретико-методологічних засад функціонування та розвитку 

публічної служби; правових основ організації її діяльності, механізмів і 

систем управління публічною службою; інноваційних технологій управління 

людськими ресурсами системі публічної служби ; процесів, що відбуваються 

при реформуванні публічної служби в Україні; перспектив розвитку 

публічної служби в Україні в контексті імплементації Угоди про асоціацію 

України і ЄС і запровадження зарубіжних практик організації публічної 

служби; розуміння положень чинного законодавства про державну службу та 

службу в органах місцевого самоврядування в Україні; Коротков, середньо - 

та довгострокових наслідків програм та рішень політики в сфері 

реформування публічної служби в Україні.  

 вміння щодо прийняття рішень на основі актів чинного законодавства, 

фактичних даних, інтерпретації та вирішення завдання плану дій з реалізації 

політики у сфері публічної служби т; застосування компетентнісного підходу 

для планування роботи з персоналом; прогнозування розвитку публічної 

служби, адаптації власних дій та видів діяльності до різних сфер публічної 

служби з метою розвитку та досягнення цілей; аналізу моделей розвитку 

публічної служби; готовності до реалізації завдань в сфері публічного 

управління. 

В результаті освоєння дисципліни «Теоретико-прикладні засади й 

актуальні проблеми розвитку служби в органах публічної влади » аспіранти 

повинні оволодіти сучасними професійними знаннями в сфері публічної 

служби, зокрема шляхом засвоєння основних концепцій, моделей, підходів 

до розуміння теоретичних та практичних проблем публічної служби, 

ознайомлення з історією розвитку та сучасним станом наукових знань у сфері 

публічної служби а саме компетностями щодо: 

  правових і організаційно-управлінських основ публічної служби; 

визначення об’єктивних критеріїв реформування публічної служби, 



організації служби в органах державної влади і органах місцевого 

самоврядування у сучасний період;  

 обгрунтування методів і форм ефективного визначення проблем 

розвитку публічної служби; використання методів структурно –

функціонального, процесного, системного підходу для оцінювання 

ефективності моделей публічної служби; спроможності їх реалізації в процесі 

адаптації  системи публічної служби до сучасних умов розвитку держави; 

 розуміння зв'язків між державною політикою та лідерством і 

менеджментом в процесі її імплементації (спроможність до втілення через 

інструменти державного управління); вміння організувати і очолити 

управління персоналом на державній службі та на службі в органах місцевого 

самоврядування. 

 
 


